
SRI SATHYA SAI

 

Queridos irmãos e irmãs, 

Desejo a todos vocês um Ano Novo de 2022 feliz, pacífico e sagrado. Somos afortunados de termos 
recebido o amor e a graça de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que encarnou para nos mostrar o caminho 
para realizar nossa própria divindade. Em Seu infinito amor e compaixão, Ele nos 
Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) para praticar Seus ensinamentos e alcançar a 
Autorrealização. Durante 2021, a OISSS continuou a seguir Seu comando divino e a servir amorosamente a 
seus membros e à humanidade em 110 países,

A OISSS Serve à Humanidade em
Ao relembrarmos 2021, expressamos gratidão ao Senhor Sai por ser nossa âncora em um mar de 
problemas que continuou a engolfar o mundo na forma da pandemia Covid
membros da OISSS continuaram a 
perseverança e força espiritual. Espiritualidade não é imunidade às dificuldades, mas ter paz durante as 
dificuldades pela graça divina. Enquanto permanecermos focados em Bhagavan, Ele nos guiará e nos 
protegerá contra todos os males e inimig
conforme Sua vontade. 

Durante 2021, a OISSS continuou a oferecer alimentos, serviços médicos e ajuda humanitária em vários 
países, tudo gratuitamente. Por exemplo, na África, alimentos e supri
foram distribuídos e, em muitos países, a OISSS ofereceu assistência humanitária às vítimas de enchentes, 
furacões e desastres naturais. Máscaras caseiras e equipamento de proteção individual (EPI) foram 
distribuídos, e educação online sobre saúde foi dada para combater a Covid
preventivas e melhorar a saúde e o bem
humanitária e atividades de serviço estão disponíveis em
Você pode ficar a par das atividades mais recentes no site 
comunicações e mídias sociais da OISSS em 

Programas Online da OISSS 
Swami continuou a nos dar a oportunidade de realizar programas mundiais online, que reuniram centena
de milhares de pessoas, compartilhando Seu amor, Sua mensagem, Suas obras, histórias de transformação 
e várias ofertas musicais e culturais. Alguns desses programas on
Ano Novo Chinês, Mahashivaratri, Aradhana Mah
Bhajans, Dia das Mulheres, 96º aniversário de Swami e celebrações de Natal. Essas apresentações online 
inspiradoras conectaram pessoas de muitos países, facilitadas por legendas, traduções em vários idiomas e 
retransmissões convenientes para servir aos devotos em diferentes fusos horários.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

SRI SATHYA SAI 

um Ano Novo de 2022 feliz, pacífico e sagrado. Somos afortunados de termos 
recebido o amor e a graça de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que encarnou para nos mostrar o caminho 
para realizar nossa própria divindade. Em Seu infinito amor e compaixão, Ele nos 
Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) para praticar Seus ensinamentos e alcançar a 
Autorrealização. Durante 2021, a OISSS continuou a seguir Seu comando divino e a servir amorosamente a 
seus membros e à humanidade em 110 países, apesar de vários desafios. 

em 110 Países 
Ao relembrarmos 2021, expressamos gratidão ao Senhor Sai por ser nossa âncora em um mar de 
problemas que continuou a engolfar o mundo na forma da pandemia Covid-

embros da OISSS continuaram a Seguir o Mestre, Enfrentar o Mal e Lutar até o Fim
perseverança e força espiritual. Espiritualidade não é imunidade às dificuldades, mas ter paz durante as 
dificuldades pela graça divina. Enquanto permanecermos focados em Bhagavan, Ele nos guiará e nos 
protegerá contra todos os males e inimigos, externos e internos, e nos dará força para 

Durante 2021, a OISSS continuou a oferecer alimentos, serviços médicos e ajuda humanitária em vários 
países, tudo gratuitamente. Por exemplo, na África, alimentos e suprimentos básicos muito necessários 
foram distribuídos e, em muitos países, a OISSS ofereceu assistência humanitária às vítimas de enchentes, 
furacões e desastres naturais. Máscaras caseiras e equipamento de proteção individual (EPI) foram 

cação online sobre saúde foi dada para combater a Covid
preventivas e melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Exemplos de projetos emocionantes de ajuda 
humanitária e atividades de serviço estão disponíveis em http://sathyasaihumanitarianrelief.org/updates/
Você pode ficar a par das atividades mais recentes no site https://saiuniverse.sathyasai.org/

da OISSS em https://www.sathyasai.org/subscribe

Swami continuou a nos dar a oportunidade de realizar programas mundiais online, que reuniram centena
de milhares de pessoas, compartilhando Seu amor, Sua mensagem, Suas obras, histórias de transformação 
e várias ofertas musicais e culturais. Alguns desses programas on-line dignos de nota são Akhanda Gayatri, 
Ano Novo Chinês, Mahashivaratri, Aradhana Mahotsavam, Buddha Purnima, Guru Purnima, Akhanda 
Bhajans, Dia das Mulheres, 96º aniversário de Swami e celebrações de Natal. Essas apresentações online 
inspiradoras conectaram pessoas de muitos países, facilitadas por legendas, traduções em vários idiomas e 
retransmissões convenientes para servir aos devotos em diferentes fusos horários.

 

30 de dezembro de 2021 

um Ano Novo de 2022 feliz, pacífico e sagrado. Somos afortunados de termos 
recebido o amor e a graça de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que encarnou para nos mostrar o caminho 
para realizar nossa própria divindade. Em Seu infinito amor e compaixão, Ele nos presenteou com a 
Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) para praticar Seus ensinamentos e alcançar a 
Autorrealização. Durante 2021, a OISSS continuou a seguir Seu comando divino e a servir amorosamente a 

Ao relembrarmos 2021, expressamos gratidão ao Senhor Sai por ser nossa âncora em um mar de 
-19 e outros desafios. Os 

Lutar até o Fim com firmeza, 
perseverança e força espiritual. Espiritualidade não é imunidade às dificuldades, mas ter paz durante as 
dificuldades pela graça divina. Enquanto permanecermos focados em Bhagavan, Ele nos guiará e nos 

os, externos e internos, e nos dará força para Terminar o Jogo, 

Durante 2021, a OISSS continuou a oferecer alimentos, serviços médicos e ajuda humanitária em vários 
mentos básicos muito necessários 

foram distribuídos e, em muitos países, a OISSS ofereceu assistência humanitária às vítimas de enchentes, 
furacões e desastres naturais. Máscaras caseiras e equipamento de proteção individual (EPI) foram 

cação online sobre saúde foi dada para combater a Covid-19, tomar medidas 
estar das pessoas. Exemplos de projetos emocionantes de ajuda 

http://sathyasaihumanitarianrelief.org/updates/ . 
https://saiuniverse.sathyasai.org/ e assinando às 

https://www.sathyasai.org/subscribe . 

Swami continuou a nos dar a oportunidade de realizar programas mundiais online, que reuniram centenas 
de milhares de pessoas, compartilhando Seu amor, Sua mensagem, Suas obras, histórias de transformação 

line dignos de nota são Akhanda Gayatri, 
otsavam, Buddha Purnima, Guru Purnima, Akhanda 

Bhajans, Dia das Mulheres, 96º aniversário de Swami e celebrações de Natal. Essas apresentações online 
inspiradoras conectaram pessoas de muitos países, facilitadas por legendas, traduções em vários idiomas e 
retransmissões convenientes para servir aos devotos em diferentes fusos horários. 



Sirva à Mãe Natureza 
Desastres naturais estão aumentando em frequência e gravidade em todo o mundo devido às mudanças 
climáticas, poluição do meio ambiente e negligência da Mãe Natureza devido aos efeitos cumulativos da 
ganância da sociedade, materialismo e desejos excessivos. Swami havia nos alertado sobre essas 
consequências há várias décadas. Ele exortou que a Natureza é um presente de Deus, a Natureza é uma 
manifestação de Deus e, finalmente, Swami disse que a Natureza é Deus. Portanto, devemos reverenciar a 
Natureza. Seguindo Seu comando divino, a OISSS lançou muitas iniciativas ambientais, incluindo a histórica 
Conferência Go Green de 2018 com a participação de cerca de 1.200 delegados de 70 países. 

Posteriormente, o Comitê de Sustentabilidade Ambiental da OISSS e o subcomitê de Jovens Adultos Servir 
ao Planeta assumiram muitos projetos ambientais para proteger a Mãe Terra, incluindo redução de 
plástico, conservação de água e eletricidade, prática de “Reduzir, Reciclar, Reutilizar, Recusar, 
Reaproveitar”, limpar praias, margens de rios, parques e vários outros projetos. Uma das principais 
iniciativas é o plantio de árvores que oferece muitos benefícios, conforme discutido no Boletim da OISSS: 
Unidade, Pureza e Divindade nas Árvores ao nosso Redor 
(https://lists.sathyasai.org/archive/SQlVfVbgt/FE9Z8opNv/AIVJJmxP0) . 

Encorajamos cada país da OISSS a continuar a planejar, organizar e plantar árvores localmente em 2022, 
além de outros projetos ambientais. 

Pratique a Mensagem Eterna e Universal de Swami 
Sri Sathya Sai Baba proferiu mais de 2.000 discursos e escreveu 16 livros da série Vahini, que estão 
disponíveis junto com muitos Guias de Estudo e outras publicações da OISSS em 
https://www.sathyasai.org/discourses-and-writings . 

Os ensinamentos de Swami são a essência de todas as escrituras e a quintessência de Seus ensinamentos 
são os cinco valores humanos - Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não Violência. Por meio de muitos 
programas, a OISSS intensificará a prática dos cinco valores humanos nos níveis individual, familiar, social, 
profissional e organizacional. 

Em um de Seus discursos divinos, Ele disse: “Pratique o que Eu ensino. É suficiente. Isso é tudo o que Eu 
peço.” Oremos a Swami para nos dar força, determinação e dedicação para seguir implicitamente Seus 
ensinamentos em nossa vida diária. 

Jai Sai Ram. 

Amorosamente no serviço de Sai, 

Dr. Narendranath Reddy, 

Presidente 
Organização Internacional Sri Sathya Sai 

 

 

Nota: 

Para acessar discursos e livros de Swami em português, acesse: https://www.sathyasai.org.br/literatura-sai 

 


